Załącznik nr 2 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
Umowa nr PI/Ł/MNN/K/I/13/2018

zawarta w dniu .................................

2018 roku

w

Łodzi, pomiędzy: POCZTĄ POLSKĄ S. A.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, pod numerem 0000334972 będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca
numer identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł, w ramach której działa Pion Infrastruktury Obszar
Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, al. Kościuszki 5/67; 90-940 Łódź
reprezentowaną przez:
Janusza Michaluka – Pełnomocnika, pełnomocnictwo nr BPNW/P/PI/27/18 z dnia 22.02.2018 r.
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ….......... w Sądzie .............................................
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług,
posiadającymi numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o wpłaconym w całości
kapitale zakładowym wynoszącym ……………………………………………………………………………… /
wpisanym do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

posiadającymi numer identyfikacyjny NIP ........................................, Regon ..........................................,
PESEL …………………………………………..
reprezentowanym przez:

1.

...................................................................................

2.

.....................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy
we wskazanym na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej , które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne
z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
odrębnego realizowanego na podstawie wewnętrznych przepisów PP S.A.
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa węgla kamiennego i drewna do rozpałki w ilości i o parametrach oraz
wymaganiach jakościowych wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy z możliwością dostaw od dnia
zawarcia umowy do dnia 31.03.2019 roku lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty, o której mowa w
§ 5 ust. 1 umowy, w zależności co wystąpi jako pierwsze.
2. Wartość umowy określona w § 5 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu
umowy, w szczególności: koszty transportu, załadunku, rozładunku wraz z dostarczeniem
i wniesieniem opału do miejsc jego składowania, wskazanych przez Zamawiającego oraz wszelkie inne
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Cena zostaje ustalona na okres ważności umowy
i nie będzie podlegała zmianom.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy o wartości netto nie
większej niż 30% określonej w § 5 ust. 1, wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązuje się wówczas do wykonania usługi w zmniejszonym zakresie, na zasadach
i przy uwzględnieniu cen jednostkowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, po
otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej informacji. Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu
żadnych roszczeń.
§2
Oświadczenia

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne kwalifikacje i stosowne uprawnienia, wymagane
do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt ubezpieczyć przedmiot umowy i ponosi z tego tytułu pełną
odpowiedzialność do momentu odebrania jego przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w całości lub w części (zgodnie
z zakresem określonym w złożonej ofercie) jednakże ponosi pełną odpowiedzialność za działania
podmiotów trzecich, jak za działania własne.
§3
Wydanie i odebranie przedmiotu umowy
1. Dostawa przedmiotu umowy powinna być realizowana zgodnie z ilością i parametrami określonymi
w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko – do miejsc określonych
w Załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 8godzinnym wyprzedzeniem.
4. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana wyłącznie w czasie godzin pracy urzędu pocztowego.
Odbiór przedmiotu umowy nie może nastąpić w dniu ustawowo wolnym od pracy.
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5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu umowy,
w szczególności zobowiązać umocowane osoby do uczestniczenia w procedurze odbioru. Wykonawca
zobowiązuje się do rozładowania przedmiotu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Do każdej dostawy węgla Wykonawca dostarczy certyfikat potwierdzający jego jakość.
7. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi po przeprowadzeniu odbioru ilościowego i jakościowego.
Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru stanowiący Załącznik nr 2
do umowy, sporządzony w dwóch egzemplarzach, który po podpisaniu otrzymuje każda ze stron.
8. Zamawiający ujawnione braki ilościowe i wady jakościowe zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po ich
ujawnieniu w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty dostawy.
9. Wykonawca w ciągu 2 dni kalendarzowych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego dokona
wymiany wadliwych partii lub uzupełni braki na swój koszt, dostarczając je do wskazanych przez
Zamawiającego miejsc.
10. W przypadku nie wykonania wymiany zareklamowanej partii przedmiotu zamówienia lub nie
uzupełnienia braków ilościowych przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 8, Zamawiający
otrzyma zwrot kosztów zakupu zareklamowanej ilości asortymentu wraz z korektą faktury VAT
w terminie 3 dni kalendarzowych od upływu ww. terminu.
§4
Realizacja
1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z ilościami, parametrami
jakościowymi i do miejsc określonych w Załączniku nr 1 w terminach każdorazowo wskazanych przez
Zamawiającego.
2.

Dostawy

przedmiotu

umowy

następować

będą

po

zgłoszeniu

e-mail

pod

adresem:

……………………………….. w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.
§5
Warunki płatności
1. Wartość przedmiotu umowy określona na podstawie oferty z dnia ……………złożonej przez
Wykonawcę wynosi kwotę brutto …………. zł (słownie: ………………… zł), w tym podatek VAT
w kwocie ………… i została ona wyliczona na podstawie ilości i cen jednostkowych określonych
w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Na wynagrodzenie Wykonawcy składać się będą należności wynikające z faktur częściowych
wystawianych na każdą dostarczoną ilość przedmiotu zamówienia, sporządzonych na podstawie
potwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 7. Faktury należy
wystawiać

na

adres:

Poczta

Polska

S.A.

ds. Nieruchomości w Łodzi, al. Kościuszki 5/7,

Pion

Infrastruktury

90-940 Łódź,

Obszar

Operacyjny

NIP: 525-000-73-13, i wysyłać

w zależności od miejsca dostawy:
- UP Tuszyn - zgodnie z § 9 ust. 3 pkt. 2 lit. a umowy,
- UP Sulmierzyce i UP Sędziejowice – zgodnie z § 9 ust. 3 pkt. 2 lit. b umowy.
3. Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany w umowie: ………………………….…………………..
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Zmiana rachunku bankowego wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy
na osoby trzecie.
6. Wykonawca wystawi faktury VAT nie później niż w ciągu 7 dni od daty każdej dostawy i podpisania bez
uwag protokołów odbioru.
7. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie
w transakcjach handlowych w przypadku zwłoki w zapłacie należności za dostarczony przedmiot
umowy.
8. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za nie zapłacone w terminach faktury
VAT płacone są przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę noty odsetkowej.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
1) opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy po przekroczeniu terminu,
o którym mowa w § 4, w wysokości 5 % wartości brutto nie zrealizowanej dostawy za każdy dzień
opóźnienia.
2) za zwłokę w uzupełnieniu brakującej części zamówienia lub w wymianie węgla lub drewna
niewłaściwej jakości, w terminie określonym w § 3 ust. 9, w wysokości 10% wartości uzupełnionych
za każdy dzień zwłoki.
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy,
4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 5 %
łącznej wartości brutto umowy.
2. Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 5 dni kalendarzowych Zamawiający
może odstąpić od umowy bez wyznaczenia

Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji umowy

i obowiązku wykupienia niezrealizowanej dostawy oraz żądać kary umownej.
3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego w wysokości szkody, w tym także zwrotu utraconego zysku.
4. Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą obciążeniową.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
§7
Roszczenia
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 7 dni
od chwili ich potwierdzonego zgłoszenia.
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2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę
sądową.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przypadków przewidzianych w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Postanowienia końcowe

1. Umowa w sposób całościowy i ostateczny reguluje prawa i obowiązki stron związane z jej przedmiotem.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby podane

poniżej:
1) ze

strony

Wykonawcy:

…………………………………………………………………….…

tel/fax.

………………………………e -mail………………..………………………………………………,
2) ze strony Zamawiającego:
a) Ryszard Krauze : Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, 90-940 Łódź, Al. Kościuszki 5/7,
tel. 42 684 76 90 ; e-mail : ryszard.krauze@poczta-polska.pl
b). Arkadiusz Celer : Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, 98-200 Sieradz ul. Żwirki i Wigury
5, tel. 43 827 81 07 ; e-mail : arkadiusz.celer@poczta-polska.pl
4. Osoby wymienione w ust. 3 pkt 2 są odpowiedzialne merytorycznie za nadzór nad prawidłowością

i terminowością realizacji niniejszej umowy, w szczególności monitorowania należytego wykonania
umowy, odbioru przedmiotu umowy, odbioru faktur VAT, naliczania kar umownych.
5. Zakazuje się istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy. Nieistotna zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia wymagane niniejszą umową lub z nią
związane, składane przez Strony umowy, będą dokonywane w formie pisemnej osobiście
za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres
korespondencyjny Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem uznania za nie doręczoną. Wszelkie
zmiany adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pod tym samym rygorem. Strony mają
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prawo upoważnić inne osoby do odbioru i składania oświadczeń, o których mowa w tym punkcie. Takie
upoważnienie zostanie złożone zgodnie z procedurą opisaną w tym punkcie. Strony oświadczają, że ich
aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
1) Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………….…
2) Zamawiający: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Łodzi, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź.
7. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie
w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego w Łodzi.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

Wykaz załączników :
Załącznik 1.

Zestawienie cenowe, ilościowe, parametry jakościowe oraz miejsca dostaw przedmiotu umowy.

Załącznik 2.

Protokół odbioru dostaw.

Załącznik 3.

Kopia formularza oferty.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań
chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z
wykorzystaniem takiego rozwiązania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia
roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik nr 1 do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/13/2018

Opis jakościowo - ilościowy wraz z miejscami dostaw.

Dostarczony węgiel kamienny musi spełniać odpowiednie parametry, co najmniej takie jak:
kostka, maksymalna zawartość popiołu do 6%, maksymalna zawartość siarki do 0,40%, kaloryczność nie mniej niż 27 MJ/kg,
potwierdzony przy każdej dostawie stosownym certyfikatem. Łączna planowana ilość dostaw wynosi 6, po 2 do każdej placówki.
Dostarczone drewno rozpałkowe musi spełniać odpowiednie parametry, co najmniej takie jak:
suche, liściaste, iglaste lub mieszane, pocięte i drobno połupane na szczapy ok. 200 - 300 mm, maksymalna zawartość wilgoci 20%,
wartość opałowa nie mniej niż 15 MJ/kg

Lp.

Miejsce dostawy

1

URZĄD POCZTOWY
98-338 SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1

2

3

Tel. kontaktowy

Godziny
urzędowania

00

tel. 0-44-684-6028

URZĄD POCZTOWY
98-160
SĘDZIEJOWICE
ul. Powstańców 1863 r.
9

tel. 0-43-677-1160

URZĄD POCZTOWY
95-080 TUSZYN
Pl. Reymonta 1

tel. 042-614-3329

pn.-pt. 8. 00 : sobota 15.
nieczynne

00

pn.-pt. 8. 00 : sobota 15.
nieczynne

00

pn.-pt. 9. 00 : sobota 9.00
19.
- 14.00

Asortyment
zamówienia

Zamawiana
ilość
(t/m.p.)
Dostawy od
jednostka
dn.
miary
zawarcia
umowy
do dn.
31.03.2019.

węgiel kamienny
kostka

tona

14

drewno
rozpałkowe

mp.

3,5

węgiel kamienny
kostka

tona

10

drewno
rozpałkowe

mp.

3,5

tona

3

mp.

2

tona/mp.

27 t / 9 mp.

węgiel kamienny
kostka
drewno
rozpałkowe

Razem :
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Załącznik nr 2 do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/13/2018
Protokół Odbioru
przeprowadzony w dniu ………………….20……. r.
na okoliczność dostawy opału węgla kamiennego w ilości ……. ton
oraz drewna rozpałkowego w ilości …………… m przestrzennego/ych *)

1. Nazwa jednostki organizacyjnej dokonującej odbioru :

………………………………………...

2. Przedmiot odbioru ……………………………………………………………………………………..
3. Nazwa Wykonawcy : ………………………………………………………………………………...
4. Dokument dostawy numer : …………………..……………… , Data dostawy : ………..20..….r.
5. Dostarczona ilość : ………………………………………………. zgodnie z Protokołem odbioru
ilościowego z dnia : ………………………..20…..r.,
6. Rodzaj i zakres przeprowadzonego odbioru :
jakość towaru – kontrola

100% / wyrywkowa *),

7. Jakość dostarczonego asortymentu : nie budzi zastrzeżeń / budzi zastrzeżenia *),
8. Stwierdzono następujące wady :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Osoby dokonujące odbioru z ramienia Zamawiającego :

1. …………………………………. 2. …………………………….. 3. ……………………………
Załączniki :
Certyfikat jakości dostarczonego węgla
*) – niepotrzebne skreślić
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

………………………………….

……………………………………
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